Vacature Uitvoerder
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Rosmalen
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 5-10 jaar
Nummer: 1508535

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Deze relatie is een financieel gezonde bouwonderneming in het Zuiden van Nederland met een eigen visie op
ontwikkelen en bouwen. De projectenportefeuille groeit gestaag door, onder andere mooie woningbouwprojecten en
herbestemmingsprojecten in het Zuiden van Nederland staan op de planning voor de komende periode. Ze zijn
onderdeel van een nationaal opererende bouwer en zijn zich onder andere sterk aan het ontwikkelen in de serie
matige woningbouw. Het streven is om dit marktaandeel flink uit te breiden, door aanhoudende aanvragen en een
volle order portefeuille is deze partij opzoek naar nieuwe collega's. De kracht van deze organisatie is terug te vinden in
een oplossingsgerichte werkwijze, deze is gebaseerd op de klantbehoefte. Mede daarin staan mens en markt
centraal. Zie jij jezelf terug in dit profiel? Reageer dan snel!
Functieomschrijving
In verband met uitbreiding van activiteiten en lopende projecten zijn wij op zoek naar een uitvoerder. Als uitvoerder
heb je de dagelijkse leiding over een middelgroot tot groot project en ben je verantwoordelijk voor een rendabele
uitvoering van het bouwproject volgens bestek, budget en tijdschema. Takenpakket uitvoerder bouw:

Overleg met hoofduitvoerder
Bewaken van planning
Overleg werkvoorbereiding
Bouwplaatsinrichting, inkoop, afroepen materiaal/ materieel
Meer- en minder werkcontrole/ onderhandeling
Coördinatie bouwplaats, aansturen medewerkers/ onderaannemers
Kwaliteitscontrole
Aandragen bouwmethodieken
Opleveren project
Complexiteit in projecten
Functie-eisen
Om voor de functie uitvoerder in aanmerking te komen beschik je in ieder geval over het volgende:

Bouwkundige HBO opleiding
5 tot 10 jaar relevant werkervaring als uitvoerder
Je bent in staat het maximale uit het team team te halen
De klant staat centraal bij keuze die je maakt
Je stimuleert bouwpartners, onderaannemers en derden om samen te werken
Je bent flexibel en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
Kwaliteit staat hoog in het vaandel
Je denkt graag mee in het voortraject en bij de werkvoorbereiding
Aanbod
Projectmatig en integrraal werken in flexconcept
Moderne en inspirerende werkomgeving
Uitstekende arbeidsvoorwaarden
Ontwikkelende organisatie
Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Filip Martens
Salesmanager Bouw
f.martens@eminentgroep.nl
06 - 18 25 71 31
Nu Solliciteren
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